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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh perubahan jarak sumber radiasi ke permukaan 

medium atau Source to Surface Distance (SSD) dan luas lapangan penyinaran (Field Size) terhadap 

distribusi dosis pada pesawat Liniear Accelerator (LINAC) menggunakan metode Monte Carlo – EGSnrc. 

Simulasi Monte Carlo digunakan untuk pemodelan dan simulasi head linac pada BEAMnrc, model virtual 

linac dibuat berdasarkan data karakteristik pada pesawat Linac Varian Clinac iX yang kemudian output-nya 

diperoleh informasi karakteristik foton beam menggunakan BEAMDP, sementara pemodelan dan simulasi 

phantom dikerjakan pada DOSXYZnrc dengan ukuran phantom 3)404040( cm , dengan materialnya 

berupa air,  menggunakan berkas foton 6 MV, pengujian variasi SSD pada 80 cm, 90 cm, 100.1 cm, 110 cm, 

120 cm dan variasi field size 2)66( cm  , 2)1010( cm , 2)2020( cm untuk memperoleh disribusi dosis 

berupa kurva Percentage Depth Dose (PDD) dan Profile Dose. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin kecil jarak sumber radisi ke permukaan medium (SSD) dan semakin besar luas lapangan (field size), 

maka semakin meningkat distribusi dosis yang diperoleh. Pada variasi SSD dan Field Size, dosis radiasi 

akan terus naik mulai dari permukaan medium 0 cm sampai pada kedalaman dosis maksimum (Dmax), 

kemudian dosis mulai menurun setelah melewati kedalaman Dmax.  

Kata-kata kunci: Monte Carlo – EGSnrc, LINAC, SSD , field size, photon beam 6MV, PDD, dan profile dose 

PENDAHULUAN 

Tujuan radioterapi adalah mengupayakan sel-sel kanker mendapatkan dosis semaksimal mungkin dan 

mengusahakan agar seminimal mungkin paparan radiasi terhadap jaringan sehat disekitarnya [1]. Linear 

Accelerator (Linac) merupakan sebuah pesawat yang menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat 
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 partikel bermuatan seperti elektron berenergi tinggi melalui tabung linear yang mampu merubah elektron 

menjadi energi kinetik. Tabel PDD untuk penggunaan klinis biasanya diukur pada SSD standar (80 atau 100 

cm ) [2]. Namun, dalam situasi tertentu SSD dapat diatur ulang pada pasien karena berbeda dari SSD standar 

yang biasa digunakan. Misalnya, diperlukan SSD lebih besar atau lebih kecil untuk teknik pengobatan yang 

melibatkan lapangan yang lebih kecil atau besar, dari yang tersedia pada SSD standar. Field size adalah 

ukuran lapangan atau besarnya luas lapangan yang digunakan dalam penyinaran. Kolimator sekunder sering 

juga disebut jaws, yaitu merupakan perangkat dalam Linac yang digunakan untuk mengukur luas lapangan 

penyinaran yang akan digunakan dalam perencanaan radiasi.  

Monte Carlo merupakan metode simulasi yang menggambarkan pengambilan data secara  acak/random 

dan probabilistik peluang. Simulasi Monte Carlo mengikuti kejadian perjalanan partikel dari mulai partikel 

hidup ketika dilepaskan dari sumbernya, seberapa jauh jarak yang ditempuh partikel kemudian berbagai 

interaksi yang dialami oleh partikel ketika menembus bahan, dan interaksi apa yang terjadi sepanjang 

perjalanannya sampai pada batas yang diinginkan yaitu sampai partikel mati (karena lepas, terserap, dan 

sebagainya) [3]. EGSnrc merupakan program untuk mensimulasikan transport berkas foton dan elektron 

dengan menggunakan algoritma metode Monte Carlo [4]. Struktur EGSnrc dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini, 

 

 

Gambar 1. Kode program EGSnrc terdiri atas user code dan EGSnrc code [4] 

 

EGSnrc memiliki 2 code system yang terdiri atas user code dan egs code. Pada user code terdapat 

program utama MAIN yaitu tempat untuk menginisialisasi simulasi dengan menentukan karakteristik foton 

berupa posisi awal foton (sumber), jenis materi, jenis medium, transport radiasi (elektron atau foton) hingga 

energi awal. Terdapat subroutine AUSGAB yang berfungsi untuk merekam semua parameter yang di 

inginkan, subroutine HOWFAR dan HOWNEAR pada user code masing-masing memiliki fungsi untuk 

mengatur step size pada foton maupun elektron. EGSnrc menggunakan perhitungan Monte Carlo untuk 

mengikuti jajak partikel dalam tranport radiasi, menentukan interaksi apa yang terjadi saat foton menumbuk 

sebuah materi. EGSnrc memiliki 2 user code, diantaranya BEAMnrc dan DOSXYZnrc [5]. 

 

TRANSFOR PARTIKEL DALAM SIMULASI MONTE CARLO 

Bilangan random dan probabilitas distribusi digunakan untuk mensimulasikan setiap jejak dalam lintasan 

partikel dari pemodelan Monte Carlo dalam perjalanan radiasi, pemilihan tipe interaksi pada setiap step 

perjalanan dan penentuan keadaan partikel (energi dan arah) dilakukan dengan menggunakan kedua elemen 

tersebut. Simulasi Monte Carlo dalam perjalanan radiasi dapat dibagi menjadi empat langkah utama: 

 

1. Pemilihan jarak untuk interaksi selanjutnya. 

2. Perjalanan ke titik interaksi dengan mengambil geometri dalam. 

3. Pemilihan tipe interaksi. 

4. Simulasi interaksi yang dipilih. 

 

Langkah tersebut diulang sampai partikel keluar meninggalkan geometri simulasi atau jika energinya 

rendah dibawah spesifikasi energi, yang merupakan energi dimana partikel diasumsikan untuk berhenti dan 

terserap dalam medium itu [3]. 
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 Simulasi Perjalanan Foton 

Simulasi perjalanan foton dilakukan dengan 3 step dimana foton memiliki posisi, arah, dan energi. Dalam 

satu step, foton menempuh jarak secara acak. Step pertama menentukan jarak yang ditempuh foton x. 

Probabilitas jarak tempuh foton hingga mengalami interaksi diberikan oleh persamaan hukum atenuasi 

eksponensial. Persamaan tersebut dalam Monte Carlo diwakili oleh Probability Distribution Functions 

(PDF), 
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dimana )(ET adalah penampang lintang total. Jarak yang ditempuh foton )(x  didapatkan dengan 

mengintegralkan PDF sehingga diperoleh  Cumulative Distribution Function (CDF), 
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bilangan random   mengganti )(xf dengan nilai dari 0 sampai 1. 
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 juga bernilai dari 0 

sampai 1, waktu komputasi akan berkurang dengan menggunakan persamaan berikut,  
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persamaan (5) digunakan untuk mensimulasikan jarak tempuh sampai mengalami interaksi berikutnya. Step 

kedua adalah pemilihan tipe interaksi. Tipe interaksi dipilih secara acak, diantaranya efek fotolistrik, 

hamburan compton, produksi pasangan, dan hamburan rayleigh. Metode yang digunakan adalah rejection 

method, yaitu dengan cara mencari nilai PDF baru dengan membagi nilai PDF dengan PDF maksimum, 
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dimana n  jumlah total inteaksi (misal n 4, untuk 4 kemungkinan interaksi, efek fotolistrik, hamburan 

compton, produksi pasangan, hamburan reyleigh). i  bilangan bulat untuk menunjukan nomor interaksi 

1(  penampang lintang untuk fotolistrik, 2  untuk compton, 3  untuk produksi pasangan, dan 4  untuk 

rayleigh). Selanjutnya untuk menentukan tipe interaksi yaitu dengan bilangan random. 
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 )()1( ifif    (8) 

Misal bilangan random yang diambil memiiki nilai antara )2(f  dan )3(f maka efek fotolistrik ditolak 

(reject), kemudian efek compton juga ditolak, dan untuk produksi pasangan baru diterima. Jadi, interaksi 

yang terjadi adalah produksi pasangan. Step ketiga adalah pemilihan secara random sudut partikel dan energi 

baru yang dimiliki foton tersebut. Probabilitasnya dipengaruhi energi awal foton dan medium yang dilalui. 

Kemungkinan partikel baru akan diperoleh sesuai hasil dari tiap interaksi, maka posisi, arah, dan energi 

partikel dari partikel baru tersebut akan disimpan dalam stack [3]. 

 

HASIL DAN ANALISIS 

Pemodelan kepala linac ini dibagi menjadi dua bagian yaitu head linac part 1 (dependent patient 

component) dan head linac part 2 (independent patient component), hal ini dilakukan untuk mereduksi waktu 

simulasi yang dibutuhkan ketika memvariasikan field size dan SSD. Dosis yang disimulasikan dengan 

DOSXYZnrc adalah dosis pada arah sumbu-z yang dikenal dengan istilah Percentage Depth Dose (PDD) dan 

dosis pada arah horizontal (profil dosis) sumbu-y. Komponen yang terdapat pada Linac Varian Clinac iX 

High energy 6 MV diantaranya target sinar-x, kolimator primer, Flatteing filter, monitor chamber, jaws 

(kolimator sekunder) dan Multileaf Collimator (MLC). 

Sumber foton dihasilkan dari interaksi elektron berenergi tinggi yang dikenakan pada target (tungsten) 

sehingga menghasilkan sinar-X. Adapun ukuran dan jumlah voxel yang digunakan pada phantom PDD dan 

profil dosis ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Ukuran dan jumlah voxel yang digunakan pada phantom PDD. 

Sumbu Jumlah 

Voxel 

              Ukuran Voxel (cm) 

 

X 

 

3 

Voxel ke-1 18.5 

Voxel ke-2 3 

Voxel ke-3 18.5 

 

Y 

 

3 

Voxel ke-1 18.5 

Voxel ke-2 3 

Voxel ke-3 18.5 

 

Z 

 

36 

 Group ke-1 (2 Voxel) 0.4 

 Group ke-2 (16 Voxel) 0.2 

 Group ke-3 (18 Voxel) 2 

 

Tabel 2. Ukuran dan jumlah voxel yang digunakan untuk phantom profil dosis. 

Sumbu Jumlah 

Voxel 

Ukuran Voxel (cm) 

 

X 

 

3 

Voxel ke-1 19 

Voxel ke-2 2 

Voxel ke-3 19 

 

Y 

 

42 

Group ke-1 (7 voxel) 2 

  Group ke-2 (10 voxel) 0.2 

Group ke-3 (8 voxel) 1 

  Group ke-4 (10 voxel) 0.2 

Group ke-5 (7 voxel) 2 

 

Z 

 

3 

Voxel ke-1 9.5 

Voxel ke-2 1 

Voxel ke-3 29.5 
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Gambar 2. Karakteristik foton beam dengan field size 
2)66( cm , untuk variasi SSD 80 cm, 90 cm, 100.1 cm, 110 

cm, dan 120 cm pada permukaan phantom; (a) Fluence relatif terhadap fluence total dalam sumbu–Y, (b) Energi fluence 

relatif terhadap energi fluence total arah sumbu–Y, (c) Distribusi spektral relatif terhadap distribusi spektral total, dan (d) 

Distribusi energi fluence relatif terhadap energi fluence total. 

 

 

Gambar 3. Karakteristik foton beam dengan energi elektron awal 6.1 MeV, SSD 100.1 cm pada permukaan phantom, 

untuk variasi field size 
2)66( cm

, 
2)1010( cm

, dan
2)2020( cm

, (a) Fluence relatif terhadap fluence total 

dalam sumbu–Y, (b) Energi fluence relatif terhadap energi fluence total arah sumbu–Y, (c) Distribusi spektral relatif 

terhadap distribusi spektral total, dan (d) Distribusi energi fluence relatif terhadap energi fluence total. 

 

Pada masing-masing grafik, digunakan jumlah bins (N bin) sebanyak 200 dalam plot untuk arah sumbu-

Y. Gambar (a) menyatakan fluence relatif terhadap posisi sumbu-Y, yang menunjukkan banyaknya partikel 

dalam simulasi persatuan materi yaitu luas penampang dari material yang ditumbuk partikel. Partikel lebih 

banyak berada di daerah tengah dikarenakan sumber yang digunakan adalah isource - 19 yang merupakan 

distribusi gaussian dimana partikel menumpuk pada bagian tengah, pada variasi SSD terlihat bahwa SSD 

yang semakin besar atau semakin kecil tidak memiliki pengaruh besar dalam perubahan grafik fluence 
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 terhadap posisi di sumbu –Y dikarenakan perubahan yang terjadi sangat kecil. Sementara pada variasi field 

size terlihat bahwa field size yang lebih besar memiliki fluence yang lebih besar dan lebih tinggi dikarenakan 

kontribusi dari efek hamburan yang semakin besar dengan semakin meningkatnya field size. (b) menyatakan 

banyaknya partikel dikalikan dengan energi kinetik dari masing-masing partikel yang tersimpan pada bin 

posisi arah sumbu -Y, terlihat bahwa pada  variasi SSD yang semakin besar atau semakin kecil tidak memiliki 

pengaruh besar dalam perubahan grafik energi fluence terhadap posisi sumbu -Y dikarenakan perubahan yang 

terjadi sangat kecil. Sementara variasi field size yang semakin besar memiliki energi fluence yang lebih besar 

dikarenakan foton memiliki kontribusi paling besar dalam pembentukkan energi fluence pada foton beam, 

fenomena ini sesuai dengan formula fraksi energi elektron yang diubah menjadi sinar – X bremsstrahlung. (c) 

menyatakan distribusi spektral masing-masing partikel, untuk variasi SSD terlihat bahwa kurva simetri pada 

semua SSD. Sementara untuk variasi field size, terlihat bahwa kurva tidak simetri dengan rata-rata energi 

sekitar 0.5 MeV. Grafik distribusi dosis menunjukkan banyaknya distribusi dosis pada sejumlah energi 

radiasi, distribusi dosis mengalami penurunan dengan bertambahnya energi. (d) terlihat pada varisai SSD, 

distribusi energi fluence terlihat konstan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini menyatakan 

distribusi energi fluence yang dinormasilasi terhadap lebar bin dan jumlah partikel awal yang digunakan. 

Sementara pada variasi field size yang semakin besar maka kurva distribusi energi fluence semakin 

rendah/kecil. Grafik distribusi energi fluence menunjukkan banyaknya dosis yang terdistribusi pada sejumlah 

energi radiasi. 

 

Hasil Penentuan Percentage Depth Dose (PDD) dan Profile Dose dengan Variasi Source to Surface 

Distance (SSD) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4. Variasi SSD dengan field size 
2)2020( cm pada energi elektron awal 6.1 MeV. (a) Grafik PDD 

menunjukkan distribusi dosis terhadap kedalaman (b) Grafik profil dosis menunjukkan distribusi dosis terhadap lapangan 

sumbu-Y.  

 

Dmax dengan dosis 100% cenderung tidak mengalami perubahan pada SSD 80 cm, 90 cm, 100.1 cm di 

kedalaman 0.6 cm dan mengalami perubahan pada SSD 120 cm dengan kedalaman 1.3 cm. Ketika jarak SSD 

kecil akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai dosis di daerah build up akibat adanya kontribusi elektron 

hasil efek fotolistrik dan radiasi hambur yang lebih dominan. Hal ini diakibatkan elektron memiliki 

jangkauan yang lebih pendek dibandingkan dengan foton karena lebih banyak mengalami interaksi dengan 

partikel penyusun medium phantom dan dosis pada daerah fall off dosis yang terdeposit dalam medium 

phantom air akan mengalami penurunan setelah melewati dosis dikedalaman maksimum atau Dmax, 

disebabkan berkurangnya interaksi foton dengan medium, jika energi foton lebih besar, maka energi yang 

ditransfer pada elektron juga semakin besar, sehingga jangkauan reaksi elektron sekunder akan lebih jauh 

atau lebih dalam.  

SSD yang semakin besar, tidak terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan dalam memvariasikan 

jarak SSD tidak terlampau jauh. Kesimetrian dari kurva profil dosis sangat penting karena dari kurva profil 

dosis dapat dilihat kesimetrian dari sinar foton yang berarti dosis tersebar secara homogen pada daerah target. 
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 Hasil Penentuan Percentage Depth Dose (PDD) dan Profile Dose dengan Variasi Field Size 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5. Variasi field size pada energi elektron awal 6.1 MeV dengan SSD 100.1 cm dan kedalaman 10 cm. (a) Grafik 

PDD menunjukkan distribusi dosis terhadap kedalaman (b) Grafik profil dosis menunjukkan distribusi dosis terhadap 

lapangan sumbu-Y.  

 

 

Dmax 100% dengan memvariasikan lapangan, terdapat pada kedalaman 1.5 cm untuk field size 
2)66( cm , 

2)1010( cm dan dosis maksimum 100% terdapat pada kedalaman 0.6 cm untuk field size 

2)2020( cm semakin besar ukuran field size berpengaruh terhadap nilai dosis di daerah build up dan fall-

off dikarenakan medium penghambur yang besar seiring dengan semakin besarnya ukuran field size yang 

digunakan. Ketika ukuran field size diperbesar akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai dosis di daerah 

build up dan dosis pada daerah fall-off. Fenomena ini disebabkan karena ketika ukuran field size diperbesar 

maka kontribusi elektron dari efek fotolistrik dan radiasi hamburan juga menjadi semakin besar yang 

menyebabkan dosis juga meningkat seiring dengan meningkatnya kedalaman sampai pada dosis maksimum 

di kedalaman tertentu atau Dmax. 

Distribusi dosis akan semakin meningkat seiring dengan semakin besar field size dikarenakan efek dari 

kontribusi elektron yang lebih banayk diterima atau diserap oleh materi.  

 

KESIMPULAN 

Dmax dengan dosis 100% cenderung tidak mengalami perubahan pada SSD 80 cm, 90 cm, 100.1 cm di 

kedalaman 0.6 cm dan mengalami perubahan pada SSD 120 cm dengan kedalaman 1.3 cm. Dmax 100% 

dengan memvariasikan lapangan, terdapat pada kedalaman 1.5 cm untuk field size 
2)66( cm , 

2)1010( cm dan dosis maksimum 100% terdapat pada kedalaman 0.6 cm untuk field size 
2)2020( cm

semakin besar ukuran field size berpengaruh terhadap nilai dosis di daerah build up dan fall-off dikarenakan 

medium penghambur yang besar seiring dengan semakin besarnya ukuran field size yang digunakan. Kurva 

PDD pada variasi jarak SSD yang semakin kecil dan field size yang semakin besar maka distribusi dosisnya 

akan semakin meningkat. Fenomena ini disebabkan karena kontribusi elektron hasil efek foto listrik dan 

radisi hambur yang lebih dominan sampai dosis maksiumum dikedalam tertentu, dosis mulai menurun dengan 

semakin dalamnya kedalaman atau setelah melewati dosis dikedalaman maksimum Dmax. Kesimetrian dari 

kurva profil dosis sangat penting karena dari kurva profil dosis dapat dilihat kesimetrian dari sinar foton yang 

berarti dosis tersebar secara homogen pada daerah medium.  
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